تؼزیف:

 -سَختگی یا ػفًَت ضذیذ

كلسین یكی اس اجشای هؼذًی خَى است كِ تِ تٌظین

 -كاّص غلظت هٌیشین خَى

 oتَهَرّای خَشخین یا تذخیوی كِاستخَاى
را تخزیة هی كٌٌذ.

ضزتاى قلة ،اًتقال پیامّای ػػثی ،اًقثاؼ ػضالت ٍ

 ػَاهل افشایص دٌّذُ خغز كاّص
غلظت كلسین خَى:

كاّص غلظت كلسین خَى هی تَاًذ هطكالت جذی ٍ



تطكیل استخَاى ٍ دًذاىّا كوك هی كٌذ .افشایص یا

هػزف تؼضی اس دارٍّا ،اس جولِ

دارٍّای

 oپزكاری غذد پاراتیزٍئیذ

 ػَاهل افشایصدٌّذُ خغز افشایص
غلظت كلسین خَى:

گاّی تْذیذ كٌٌذُ سًذگی تِ تار آٍرد ،تِ ًحَی كِ

ادرار آٍر

غطاّای توام سلَلّای تذى ،ػضالت ،استخَاىّا،

كاًال كلسیوی

اًذاسُ هحػَالت لثٌی یا آًتیاسیذّای

آسیة ،سزعاى ،یا جزاحی غذُ تیزٍئیذ یا

حاٍی كلسین سیاد

غذد پاراتیزٍئیذ ٍ َّرهَىّای پاراتیزٍئیذی (كِ



تٌظین كٌٌذُ جذب ٍ استفادُ اس كلسین ّستٌذ)
ّوگی تحت تأحیز قزار هی گیزًذ.

 كاّص غلظت كلسین خَى:
 ػالین ضایغ كاّص غلظت كلسین خَى:


گزفتگی ػضلِ ،پزش،تی حسی ٍ سَسى

تیاسیذی ٍ هسذٍد كٌٌذُّای

غذد پاراتیزٍئیذ


افزاط در هػزف الكل كِ تاػج ًاهٌاسة
تَدى تغذیِ هی ضَد.

 افشایص غلظت كلسین خَى:
 ػالین ضایغ افزایش غلظت كلسیم خون:

 تغذیِ ًاهٌاسة ،تِخػَظ هػزف تیص اس

 ػذم فؼالیت یا استزاحت عَالًی هذت در
رختخَاب تِ ّز ػلت
 تشریق هكزر خَى حاٍی سیتزات
 تیواری هشهي كلیِ

پیطگیزی:

سَسى در دستّا ٍ پاّا




تطٌج

افسزدگیّ،ذیاى  ،گیجی

 -اس آًتیاسیذّای حاٍی كلسین ،تِ غَرت هزتة





ًاهٌظوی ضزتاى قلة

تطٌج ٍ اغواء (تٌْا در تذتزیي هَارد)

استفادُ ًكٌیذ.





افشایص فطار خَى

تیحالی ٍ خَاب آلَدگی

 -داضتي یك رصین عثیؼی ٍ هتؼادل



ػلل كاّص غلظت كلسین خَى:

تیاضتْایی

ّ -یچگاُ الكل ًٌَضیذ.



استفزاؽ ٍ اسْال

-كاّص فؼالیت غذد پاراتیزٍئیذ تِ ػلت تیواری یا



ػَاقة هَرد اًتظار:

كن آتی تذى ٍ تطٌگی

آسیة تِ ٌّگام جزاحی در گزدى



اغلة هَارد تا درهاى در ػزؼ یك ّفتِ هؼالجِ هی

ًاهٌظوی ضزتاى قلة

ضًَذ ،هگز ایٌكِ ػلت تِ ّن خَردى تؼادل كلسین

دریافت ًاكافی كلسین ٍ ٍیتاهیي  Dدر رصین غذاییسَءجذب اس دستگاُ گَارضی (هؼوَالً تذٍى ػلت
هطخع)
التْاب لَسالوؼذًُ-ارسایی كلیِ

 كاّص فطار خَى

ػللافشایص غلظت كلسین خَى:
ٍ oجَد ضكستگیّای هتؼذد ٍ استزاحت
 oعَالًی هذت در تخت

خَى ،سزعاى تاضذ.

ػَارؼ احتوالی:


ایست قلثی



رژیم غذایی:

ضكستگی استخَاىّای ضؼیف



در هَارد كاّص خفیف غلظت كلسین خَى ،اس هكول

سٌگ كلیِ (در هَارد افشایص غلظت كلسین

كلسیوی ٍ ٍیتاهیي

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

خَى)

هحػَالت لثٌی ًیش تیطتز هػزف كٌیذ .درمان باید تا
آخر عمر ادامه یابد.

افسایش و کاهش کلسیم خون



سخن هؼذُ ٍ احٌیػطز (در هَارد افشایص

 Dاستفادُ ًواییذ .ضیز ٍ

غلظت كلسین خَى)

اغَل كلی درهاى:
آسهایطات تطخیػی هوكي است ضاهل آسهایصخَى اس ًظز سغح كلسینًَ ،ار قلة ٍ ،ػكس تزداری
اس استخَاىّا تاضذ.
پیص اس ایٌكِ تزًاهِ درهاًی تزای پیطگیزی اس ػَدهطكل عزح ریشی ضَد ،تایذ ػلت سهیٌِ ساس هؼلَم
ضَد.
دارٍّا:در حالت كاّص غلظت كلسین خَى ،كلسین ٍریذی
در حالت افشایص غلظت كلسین خَى ،هحلَل سالیي
داخل ٍریذی ٍ ادرار آٍر
فؼالیت:

در هَارد افشایص خفیف غلظت كلسین خَى ،هػزف
هحػَالت لثٌی ٍ آًتیاسیذّای حاٍی كلسین را
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هحذٍد كٌیذ.

در ایي ضزایظ تِ پشضك خَد هزاجؼِ ًواییذ:


اگز ضوا یا یكی اس اػضای خاًَادُ تاى ػالین
تِ ّن خَردى تؼادل كلسین خَى را داریذ.



اگز پس اس آغاس درهاى ،ػالئن تذتز ضًَذ یا
رٍ تِ تْثَد ًگذارًذ.

پس اس ضزٍع درهاى ،تا رٍ تِ تْثَد گذاضتي ػالئن،
فؼالیتّای ػادی خَد را اس سز گیزیذ.

هٌاتغ :هٌثغ:پزستاری داخلی ٍ جزاحی تزًٍز ٍسَدارث
پزستاری كَدكاى هارلَ

تهیه کننذه :اشرف معماریساده
کارشناس ارشذ مراقبت ویژه نوزادان
استاد علمی :خانم دکتر زهره کرمی زاده(فوق تخصص
غذد اطفال)
سال 1394

